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Inleiding

Voor wie is dit boek bedoeld?

Voor docenten die het 'spreken' willen oefenen in de les.

Voor cursisten die het inburgeringsexamen, onderdeel 'spreken', moeten doen.

Gebruik dit werkboek voor extra ondersteuning in de les 
en 

een betere voorbereiding thuis.

Heb je opmerkingen over het werkboek? 

Stuur een email naar:
linguaincognita@kpnmail.nl

Wij gaan dan kijken of we het werkboek kunnen verbeteren.

Heel veel succes  !
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Dit moet je kunnen op niveau A2:

SPREKEN

Ik kan deelnemen aan een simpel gesprek.

Bijvoorbeeld: Ik kan uitleggen hoe een 
apparaat werkt. 

Ik kan een simpele beschrijving geven van 
mensen en mijn omgeving.

Bijvoorbeeld: Ik kan vertellen over mijn huis of 
gezin.

Ik kan simpele vragen stellen als het gaat om 
bekende dagelijkse situaties.

Bijvoorbeeld: Ik kan vrij vragen aan mijn baas.

Ik kan vertellen over mijn eigendommen.

Bijvoorbeeld: Ik kan vertellen hoe mijn tas eruit 
ziet.

Ik kan simpele vragen beantwoorden als het 
gaat om bekende dagelijkse situaties. 

Bijvoorbeeld: Ik kan zeggen waar ik woon.

Ik kan een instructie geven.

Bijvoorbeeld: Ik kan vertellen wat mijn collega's 
moeten doen.

   Raamwerk NT2 (juni 2002)  gebaseerd op het Common European Framework of Reference, Raad van Europa 2001

Tips om beter te spreken

Luister goed naar je gesprekspartner.

Gebruik woorden die je gesprekspartner gebruikt.

Spreek rustig.

Gebruik eenvoudige woorden.

Maak makkelijke zinnen.
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Inversie

Inversie betekent dat werkwoord en persoon van plaats veranderen in de zin.

Inversie komt voor:
    – in vraagzinnen die met een vraagwoord beginnen (open vraag)

    – in vraagzinnen die met een werkwoord beginnen (gesloten vraag)
                                         – in gewone zinnen die bijvoorbeeld met tijd of plaats beginnen.
                                         – na de bijwoorden daarom,  daarmee en dus.

Beginnen met een vraagwoord (open vraag) 

Vraagwoord Persoonsvorm van het werkwoord Wie ?

Hoe loop jij?

Wanneer ben ik?

Waar gaan zij heen?

Wat doet zij?

Wie is dat?

Waarom huilen de kinderen?

Beginnen met een werkwoord (gesloten vraag)
Persoonsvorm van het werkwoord Wie ? Rest 

Loop jij naar de supermarkt?

Gaat zij naar bed?

Wil hij een koekje?

Doe jij de afwas?

Beginnen met een ander woord (bijvoorbeeld met tijd of plaats)
Ander woord Persoonsvorm van het 

werkwoord   
Wie ? Rest 

Gisteren ging  ik naar de markt.

Morgen moet  ik studeren.

Volgende week gaan  wij op vakantie 

In Amsterdam was  hij ziek.
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Voegwoorden (conjuncties)

Voegwoorden gebruik je om van twee korte zinnen één lange zin te maken. 
Het kan op 2 manieren: 
                                                   1. Met normale zinsstructuur
                                                   2. Met het werkwoord aan het eind 

1. Normale structuur:
Gebruik de voegwoorden:   Maar, En, Want, Of, Dus.

Hij is druk,    MAAR ik ben rustig.

Ik lees  , EN ik eet een boterham.

Zij loopt snel, WANT zij is te laat.

Ik ben te vroeg, OF ik ben te laat.

Het is mooi weer,  DUS ik ga naar het strand.

Gewone structuur Voegwoord Gewone structuur

2. Bijzin – werkwoord aan het einde van de zin:
Gebruik de voegwoorden: Omdat, Dat, Als.

Wij gebruiken een paraplu, OMDAT het buiten hard regent.

Ik denk, DAT de auto van Harry kapot is.

Wij vinden het niet leuk, ALS jij niet lekker kookt. 

Gewone structuur Voegwoord Werkwoord aan het einde.

lingua-incognita.nl
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Bijwoorden (adverbia)

Gebruik bijwoorden als je spreekt. Je kan dan meer betekenis geven.

Bijwoord: Misschien                                                                                                  (Eng.: Maybe)

Voorbeeld:
Ik kom misschien naar het feest.
Wij gaan misschien kamperen in de zomer.

Bijwoord: Soms                                                                                                   (Eng.: Sometimes)

Voorbeeld:
Zij komen soms bij ons op visite.
De hond poept soms op de stoep bij de buren.

Bijwoord: Pas / Net                                                                                        (Eng.: Just, recently)

Voorbeeld:
Ik woon pas een jaar in Nederland. (Korte periode)
Zij heeft pas de auto gewassen. 
Ik heb net de boodschappen gedaan.

Bijwoord: Al                                                                                                             (Eng.: Already)

Voorbeeld:
Ik woon al een jaar in Nederland. (Lange periode)
Zij heeft de auto al gewassen. 
Ik heb de boodschappen al gedaan. 

Bijwoord: Niet / Wel                                                                                            

Voorbeeld:
Wie wil helpen? Ik wil het wel doen.
Ga jij naar het feest? Nee, ik ga niet.
Wil jij helpen? Ja hoor, ik doe het wel.
Wil jij helpen? Nee, ik doe het niet.
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Bijwoord: Wel eens / Nooit                                                                             (Eng.: Once / Never)

Voorbeeld:
Ga jij wel eens naar de dierentuin? Ja, ik ga wel eens naar de dierentuin. 
Ga jij wel eens naar de bioscoop? Nee, ik ga nooit naar de bioscoop.
Studeer jij wel eens op zondag? Ja, ik studeer wel eens op zondag.
Wandel jij wel eens in het park? Nee, ik wandel nooit in het park.

Bijwoord: Nog / Nog even / Nog maar                                                                 (Eng.: Only, yet)

Voorbeeld:
Moet je nog veel aardappels schillen? Nee, ik moet nog 3 aardappels schillen.
Ben je klaar? Ja, ik moet nog maar 2 vragen beantwoorden.
Heb je de afwas gedaan? Sorry, ik moet de afwas nog doen.
Kom je? We komen te laat. Ja, ik kom. Ik moet nog even mijn jas aandoen.

Bijwoord: Bijna                                                                                                             (Eng.: Almost)

Voorbeeld:
Ga jij wel eens naar Haarlem? Nee, ik ga bijna nooit naar Haarlem.
Ga je mee winkelen? Ja, ik ben bijna klaar met mijn huiswerk.

Bijwoord: Daarmee (+ inversie)                                                                                 (Eng.: With this … )

Voorbeeld:
Ik heb een fiets. Daarmee fiets ik naar de supermarkt.
Wij kopen tomaten en uien. Daarmee maken wij een salade.

Bijwoord: Daarom (+ inversie)                                                                              (Eng.: Because of this)

Voorbeeld:
Ik heb hoofdpijn. Daarom ga ik naar de huisarts
Wij zijn geslaagd voor het examen. Daarom hebben wij een feest.

lingua-incognita.nl
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Hoe werkt het ?

In het spreekvaardigheidsonderdeel van het inburgeringsexamen in Nederland gaat u laten zien 
dat u kunt praten met een ander. In het examen wordt u op 2 manieren getoetst:

1. door middel van een vraag en een antwoord.  (Een reactie op een vraag)
2. door een juiste reactie te vragen in een bepaalde situatie. (Multiple choice antwoorden) 

De docent van uw cursus, een Nederlandse vriend of uw partner kunnen u helpen met de 
dialogen. Samen met het werkboek kan u de situaties oefenen en leren om een passend antwoord 
te geven. 

VOORBEELD (Deel 1)

1 . Vraag en antwoord:

Voorbeeld:

Docent: “Wat eet u vanavond en waarom?” 
      
Cursist:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               “Ik eet vanavond  hutspot.
                    Ik vind wortels en aardappels lekker.”

VOORBEELD (Deel 2)

2. Kies het juiste antwoord:

Opdracht: Lees de situatie en reageer.

Situatie: 
Marianne staat in de volle bus. Een jongen vraagt: “Mevrouw, wilt u 
zitten?”
 
Wat kan Marianne het beste zeggen?  a. “Ja, ga maar zitten.”
                                                                    b. “Ja, ik moet er uit bij de halte.” 
                                                                    © “Ja, dank je wel.”
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DEEL 1

Reageren op vragen
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Ziekte en gezondheid

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat doe je als je ziek bent? Vertel ook waarom je dat doet.”       

Cursist:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Wie bel je als je kind koorts heeft? Vertel ook waarom.”                                        

Cursist: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat doe je als de koorts niet weg gaat? Waarom doe je dat?”                                        

Cursist: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Je bent zaterdag ziek om 23.00 uur. Waar bel je naar toe en wat zeg je?”                             

Cursist: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Je man klaagt veel over hoofdpijn. Wat zeg je tegen hem?”                                       

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

lingua-incognita.nl
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Feesten en tradities

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat eet u als uw collega een baby heeft gekregen en wat zegt u tegen hem/haar?”          

Cursist:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Vraag en antwoord:

Docent: “De buurjongen heeft zijn scooterrijbewijs gehaald. Wat zegt u tegen hem? Heeft u ook 
een scooter?”                                                  

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3. Vraag en antwoord:

Docent: Het is Pasen en u bent vrij. Wat gaat u doen en waar?”                                        

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Nederlanders kopen met Kerstmis een kerstboom. Wat doet u met Kerstmis en met 
wie?”                                        

Cursist: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Waar wordt in Nederland veel carnaval gevierd en waarom?”                                        

Cursist: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
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Dagelijks leven

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Waar doet u boodschappen? Vertel ook hoe vaak u dat doet”                        

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Houdt u van dieren? Welke dieren vindt u leuk en waarom?”                                                  

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoe doet u de afwas? Hoe vaak doet u de afwas?”                                      

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat vindt u van uw huis? Vertel ook waar u woont.”                                                                 

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Welke sport beoefent u het liefst? Waarom kiest u voor deze sport.”                                    
                                                                         
Cursist:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Openbaar vervoer

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Reist u weleens met de taxi? Waar gaat u dan naartoe?”                        

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Gebruikt u uw telefoon op de fiets? Vindt u dat gevaarlijk of niet?”                                       

Cursist: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Uw fiets heeft een lekke band. Wat doet u dan en waarom?”                                      

Cursist: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat voor auto heeft u? Vertel ook welke kleur uw auto heeft.”                                               

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat doet u als de bus te laat is? Waarom doet u dat?”                                                             

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

lingua-incognita.nl
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Eten en drinken

1. Vraag en antwoord: 

Docent: “Nederlanders eten graag drop. Wat vindt u van drop en hoe vaak koopt u drop?”
                                                                                                                                                   

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Eet u weleens Nederlandse stamppot? Vertel hoe u stamppot maakt.”                  

Cursist: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Ik drink koffie bij mijn ontbijt. Wat drinkt u bij uw ontbijt en hoeveel drinkt u?”
                                                                                                                              
Cursist:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Gaat u weleens uit eten in een restaurant? Hoe vaak doet u dat?”                                         

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Nederlanders vinden patat met mayonaise lekker. Hoe eet u uw patat en hoe vaak?”       
                                                                                                                                              
Cursist:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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School en studie

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoe vaak gaat u naar school? Wat leert u op school?”                                                               

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Waarom heeft u geen huiswerk gemaakt? Wanneer gaat u het huiswerk maken?”             

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3. Vraag en antwoord:

Docent: “U heeft vandaag 'schrijven' en 'spreken'. Wat doet u het liefst en waarom?”
                                                                                                                              
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Naar welke school ging u in uw eigen land en naar welke school gaat u in Nederland?”     

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

5. Vraag en antwoord 

Docent: “Vindt u uw huiswerk moeilijk? Wie helpt u met uw huiswerk?”                                              

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Werk

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoe vraagt u aan uw baas een dagje vrij? Vertel ook waarom u het wilt.”   
                         
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “De computer werkt niet. Hoe vraagt u hulp? Vertel ook waarom”                  

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3. Vraag en antwoord:

Docent: “U wilt met uw collega lunchen. Hoe vraag u dat? Vertel ook hoe vaak u met een collega 
luncht.”   
                                                                                                                          
Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoeveel uur per week werkt u en waarom zo veel/zo weinig?”                                               

Cursist: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Waar werkt u en hoeveel collega's heeft u?”                                                                               

Cursist: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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De inburgeringscursus

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Doet u een inburgeringscursus of een NT2-cursus? Waarom doet u de cursus?”                 
                                                                                                                                                             
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoeveel keer per week gaat u naar uw cursus? Hoe gaat u naar uw cursus?”                      

Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoeveel uur per dag studeert u voor uw examen? Waar studeert u het liefst?”                   

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Met hoeveel cursisten zit u in de klas? Wat vindt u van de docent?”                                      

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat gaat u doen na uw inburgerings- of NT2-cursus? Vertel ook waarom.”                          
                                                                                                                                                    
Cursist:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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Wonen

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Woont u in een leuke buurt en waarom is het leuk?”                        
                                                                                                                                                             
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat voor huis heeft u? Vertel iets over uw huis in uw eigen land.”                                         

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoe ziet uw straat er uit? Hoe lang woont u in die straat?”                                      

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Welke verzekeringen heeft u voor uw huis? Leg ook uit waarom u ze heeft.”                       

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Heeft u aardige buren? Hoe vaak drinkt u koffie met uw buren? ”                                          
                                                                                                                                                    
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Kinderen                         

1. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoeveel kinderen heeft u en hoe oud zijn uw kinderen?”                        
                                                                                                                                                             
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. Vraag en antwoord:

Docent: “U heeft net een baby gekregen. Wat moet u doen en wanneer doet u het?”                        

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat eet uw kind het liefst en wanneer geeft u uw kind dit eten?”                                      

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. Vraag en antwoord:

Docent: “Wat doet u met uw kinderen in het weekend? Wat doet u het liefst?”                                   

Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Vraag en antwoord:

Docent: “Hoelang hebben uw kinderen zomervakantie? Wat gaat u doen met uw kinderen?”          
                                                                                                                                                    
Cursist:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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DEEL 2

Wat kan ik het beste zeggen ?

lingua-incognita.nl



23

Ziekte en gezondheid

Opdracht 1: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U bent bij de dokter. De dokter vraagt: “Mevrouw, wat is er gebeurd?”
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Niks dokter, het goed gaat.”
                                                       b. “Mijn fiets is gevallen.”
                                                       c. “Ik ben van mijn fiets gevallen.”

Opdracht 2: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U bent bij de tandarts. De tandarts vraagt: “Waar doet het pijn?”
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Mijn rechter kies doet pijn.”
                                                       b. “Mijn linker kies doet geen pijn, dokter.”
                                                       c. “Dokter mijn knie doet zo'n pijn.”

Opdracht 3: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw dochtertje heeft veel koorts. De dokter vraagt: “Heeft ze het allang?”
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Nee, zij heeft nooit koorts.”
                                                       b. “Ja, mijn dochter is lang.”
                                                       c. “Zij heeft sinds gisteren koorts.”

Opdracht 4: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U maakt een afspraak bij de assistente van de tandarts. Zij zegt: “Hier is 
uw  afsprakenkaart.”
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Alstublieft.”
                                                       b. “Dank u wel.”
                                                       c. “Nee, dat hoeft niet.”
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Feesten en tradities

Opdracht 5: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw vriendin Janneke is 55 jaar geworden. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Van harte gefeliciteerd.”
                                                       b. “Van harte gecondoleerd.”
                                                       c. “Veel sterkte gewenst.”

Opdracht 6: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De man van uw collega Jantien is overleden. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Van harte gefeliciteerd.”
                                                       b. “Gaan we vanmiddag naar de film?”
                                                       c. “Gecondoleerd. Ik vind het heel erg.”

Opdracht 7: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Marco is eindelijk geslaagd voor het inburgeringsexamen.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik ben heel blij voor je.”
                                                       b. “Beter laat dan nooit.”
                                                       c. “Ik ben niet blij voor je.”

Opdracht 8: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw tante Janny heeft een 7-ling gekregen?”
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Tja, het is wel wat veel.”
                                                       b. “Ik kan helpen als het nodig is.”
                                                       c. “Ik vind het heel jammer voor je.”
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Dagelijks leven – diversen

Opdracht 9: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De buren hebben zaterdag een feest. Ze vragen of u ook komt. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Nee, ik feest niet.”
                                                       b. “Ja, wat leuk, dank je.”
                                                       c. “Ja, ik kan zaterdag niet.”

Opdracht 10: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

In de straat parkeert een vrouw met de auto op de stoep. Dit mag niet. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Mevrouw, wilt u hier parkeren?.”
                                                       b. “Mevrouw, u wilt hier niet parkeren.”
                                                       c. “Mevrouw, parkeren is hier verboden.”

Opdracht 11: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw hond heeft bij de buren voor de deur gepoept.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Het spijt me heel erg. Ik ruim het op.”
                                                       b. “Het spijt me heel erg, ik ruim niks op.”
                                                       c. “Ruimt u het even op, buurman?”

Opdracht 12: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U bent door rood gereden. Een politieagent geeft u een bekeuring.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik heb het niet gedaan, agent.”
                                                       b. “Ik kon er niets aan doen, agent.”
                                                       c. “Ik zal het nooit meer doen, agent.”
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Dagelijks leven – Openbaar vervoer

Opdracht 13: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U heb uw trein gemist. U komt te laat op uw werk. U belt uw chef. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik kom vandaag niet meer werken.”
                                                       b. “Het spijt me, ik kom een uur later.”
                                                       c. “Misschien kom ik vandaag werken.”

Opdracht 14: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De trein rijdt niet want het sneeuwt. Er zijn wel bussen. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik neem een taxi vandaag.”
                                                       b. “Waar staan de bussen naar Boxtel?”
                                                       c. “Waar staat de trein vandaag?”

Opdracht 15: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De conducteur in de trein vraagt om uw plaatsbewijs. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Het is vandaag gratis reizen.”
                                                       b. “Ik ben mijn kaartje vergeten.”
                                                       c. “Hier is mijn ov-chipkaart.”

Opdracht 16: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U zit in de metro. Uw tassen staan op de stoel naast u. Het is druk. Een 
passagier wil zitten. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Zet uw tassen maar bij mijn tassen.”
                                                       b. “Sorry, ik laat mijn tassen niet staan.”
                                                       c. “Ik zet mijn tassen wel op de grond.”
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Instructie geven

Opdracht 17: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U hebt een nieuwe kat. Uw zoontje wil de kat graag eten geven.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Doe het voer in het bakje.”
                                                       b. “Doe voer in bakje.”
                                                       c.  “Kat in bakkie doen.”

Opdracht 18: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U wilt dat uw kinderen schoon aan tafel komen.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Willen jullie washandjes?”
                                                       b. “Willen jullie je handen even wassen?”
                                                       c. “Willen jullie hand wasjes?”

Opdracht 19: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw man heeft een nieuwe mobiele telefoon gekocht. Hij weet niet hoe 
hij de telefoon aan moet zetten. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Druk op de 'aan-knop' en wacht.”
                                                       b. “Druk op de 'uit-knop' en wacht.”
                                                       c. “Druk op alle knoppen en wacht.”

Opdracht 20: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Een vrouw weet niet waar het brood bij de supermarkt ligt.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Het brood ligt achter in de winkel?”
                                                       b. “Het brood achter in de winkel ligt.”
                                                       c. “Het brood ligt achter de winkel.”
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Instructie vragen

Opdracht 21: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U hebt een nieuwe kat. U wilt weten wat hij moet eten.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Wat eet de kat?”
                                                       b. “Eet de kat wel?”
                                                       c.  “Eten katten wel?”

Opdracht 22: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De verkoper laat u een dure stofzuiger zien. U wilt weten hoe het 
apparaat zuigt.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Is deze stofzuiger duur?”
                                                       b. “Werkt deze stofzuiger veel?”
                                                       c. “Werkt deze stofzuiger goed?”

Opdracht 23: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Op uw nieuwe werk moet u gasten ontvangen en koffie geven. U weet 
niet hoe je gasten ontvangt.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik wil de gasten geen koffie geven.”
                                                       b. “Waarom moeten de gasten koffie?”
                                                       c. “Wat moet ik precies doen?”

Opdracht 24: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U wilt weten hoe je de veiligheidssluiting van een fles openmaakt.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Hoe ik maak fles open?”
                                                       b. “Hoe werkt deze dop?”
                                                       c. “Deze fles maak ik open.”
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Werk

Opdracht 25: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De collega's halen geld op voor uw collega Jenny. Zij is bevallen. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Sorry ik heb geen geld.”
                                                       b. “Wie is Jenny eigenlijk.”
                                                       c. “Alsjeblieft, hier is € 10,-.”

Opdracht 26: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw baas wil in zijn kantoor een gesprekje met u voeren. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Waar gaat het precies over?”
                                                       b. “Sorry, ik heb vandaag geen tijd.”
                                                       c. “Nee, ik wil geen gesprekje voeren.”

Opdracht 27: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Een collega vindt dat u uw werk niet goed doet.
 
Wat kan u het beste zeggen?  a. “Het spijt me, wat is er dan niet goed?”
                                                      b. “Jij werkt zelf niet goed.”
                                                      c. “Ja, hij werkt niet goed.”

Opdracht 28: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U komt te laat op uw werk. De chef vindt het niet leuk.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “U bent zelf ook wel eens te laat.”
                                                       b. “Sorry, de brug stond open.”
                                                       c. “Het zal niet meer gebeuren.”
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School

Opdracht 29: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U meldt zich aan voor een cursus Nederlands. U belt Lingua Incognita. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Kan ik bij u een cursus volgen?”
                                                       b. “Ik moet bij u een cursus volgen.”
                                                       c. “Moet ik bij u een cursus volgen?”

Opdracht 30: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U wilt bij Lingua Incognita een cursus volgen, maar de cursus is vol.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Wanneer kan ik beginnen?”
                                                       b. “Waarom kan ik niet beginnen.”
                                                       c. “Wanneer start een nieuwe cursus.”

Opdracht 31: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw dochtertje gaat op schoolreisje. U wilt graag meehelpen. U gaat naar
de juf van de klas.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Moet ik meehelpen?”
                                                       b. “Wij hoeven toch niet te helpen?”
                                                       c. “Kan ik meehelpen?”

Opdracht 32: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw zoon Tim wil niet naar school. U wilt een gesprek met de docent.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Kan ik even met u praten over Tim?”
                                                       b. “Tim wil even met u praten.”
                                                       c. “Moet u met mij praten over Tim?”
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Wonen

Opdracht 33: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Het heeft gestormd. Een boom viel op uw dak. U heeft hulp nodig.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik bel de verzekering nu gelijk.”
                                                       b. “De woningbouwvereniging komt nu.”
                                                       c. “Mijn man is monteur, hij repareert?”

Opdracht 34: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw dak wordt gerepareerd door de bouwvakkers van een aannemer. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Willen jullie koffie, jongens?”
                                                       b. “Wanneer is het dak klaar, jongens?”
                                                       c. “Hoeveel kost dat, jongens?”

Opdracht 35: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

De gemeentereiniging komt het riool schoonmaken. Het stinkt enorm.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Waarom stinkt het zo?”
                                                       b. “Hoe lang duurt het nog?”
                                                       c. “Ik zal het riool niet meer vies maken”

Opdracht 36: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw vuilcontainers staan voor de deur. Alleen de groene is geleegd.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Misschien legen ze de zwarte niet.”
                                                       b. “Even goed de afvalkalender bekijken.”
                                                       c. “Waarom legen ze de zwarte niet?”
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Gemeentelijke instanties

Opdracht 37: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw creditcard is gestolen. U wilt aangifte doen.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik ga snel naar het politiebureau.”
                                                       b. “Ik ga snel naar het gemeentehuis.”
                                                       c. ”Maakt niet uit, ik gebruik hem niet.”

Opdracht 38: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U heeft uw boete voor verkeerd parkeren niet op tijd betaald. U moet 
nu nog meer boete betalen.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “O, had ik maar op tijd betaald.”
                                                       b. “Maakt niet uit, geld zat.”
                                                       c. “Ik ga een klacht indienen bij
                                                             parkeerbeheer.” 

Opdracht 39: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

U bent gescheiden en u gaat naar de gemeente om het aan te geven.
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ik onlangs gescheiden ben.”
                                                       b. “Ik scheid nooit meer.”
                                                       c. “Ik ben onlangs gescheiden.”

Opdracht 40: Lees de situatie en reageer.
Situatie: 

Uw dochter van 12 jaar heeft een identiteitsbewijs nodig. 
 
Wat kan u het beste zeggen?    a. “Ga je even naar het gemeentehuis?”
                                                       b. “We moeten eerst pasfoto's maken.”
                                                       c. “Je moet je paspoort snel ophalen.”

lingua-incognita.nl



33

BIJLAGE

Uitspraak en spelling

Werkblad 1 'Hoe zeg ik het ?'

Werkblad 2 'Wat zeg ik ?'

Werkblad 3 'Wat vraag ik ?'

Goede antwoorden Deel 2
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UITSPRAAK en SPELLING

In het Nederlands zijn de 5 klinkers in woorden lang en kort.

Lange klinkers Korte klinkers

– aa – – a – 

– ee – – e – 

– oo – – o – 

– uu – – u – 

( – ie – ) – i – 

Heb je van iets één exemplaar ?

Een klinker is lang als hij dubbel is.
Een klinker is kort als hij enkel is.

VOORBEELDEN

1 maan 1 man

1 mees 1 mes

1 kool 1 rok

1 stuur 1 kus

1 mier 1 lip

OPEN en DICHT

Heb je van iets méér exemplaren ?

Een klank blijft lang als hij enkel in een 'open lettergreep' staat.
Een klank blijft kort als hij enkel in een 'gesloten lettergreep' staat.

VOORBEELDEN

Open lettergreep Gesloten lettergreep

2 ma-nen 4 man–nen

4 me-zen 6 mes–sen

6 ko-len 3 mok–ken

2 stu-ren 8 kus-sen

50 mie-ren 2 lip-pen

De a, e, o, u, ie staan enkel en vrij. De a, e, o, u, i staan enkel en ingesloten.

UITSPRAAK = LANG UITSPRAAK = KORT

Daarom moet je klinkers en medeklinkers soms verdubbelen. Het heeft te maken met de 
uitspraak van lang en kort.
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Werkblad 1. 

Hoe zeg ik het ?

Waarom en hoe vaak ga je naar
de bioscoop ?

Hoe laat ga je naar bed en 
waarom ?

Je wilt een hond. Waarom ? Je bent bang voor spinnen. 
Waarom ?

U bent boos op uw man/vrouw. 
Vertel wat er is gebeurd.

U drinkt graag koffie. Waarom 
en hoe vaak ?

U eet geen varkensvlees. 
Waarom niet ?

Uw kinderen willen elk weekend
naar oma. Waarom ?

Uw vrouw/man wil met 
vakantie naar Spanje. En u ?

U wandelt (niet) graag in de 
regen. Waarom ?

U heeft een mooie tuin. Hoe 
vaak werkt u in de tuin en 
waarom ?

U kan geen auto kopen. Vertel 
waarom niet.

U wilt geen auto kopen. Vertel 
waarom niet.

Uw kinderen mogen geen 
alcohol drinken. Waarom niet?
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Werkblad 2. 

Wat zeg ik?

Uw collega is 50 jaar bij de zaak.
Wat zegt u tegen hem?

De man van uw buurvrouw is 
overleden. Wat zegt u tegen 
haar?

Uw kleine neefje is 8 jaar 
geworden. Wat zegt u?

Uw oma is geslaagd voor haar 
rijbewijs. Wat zegt u?

Uw man is heel ziek. Maar u 
gaat werken. Wat zegt u?

De kinderen gaan vandaag op 
schoolreis. Wat zegt u?

Uw zoon heeft vandaag 
eindexamen. Wat zegt u?

Uw oma is weer gezakt voor 
haar rijexamen. Wat zegt u?

Uw grootvader moet vandaag 
geopereerd worden. Wat zegt 
u?

Uw man is gezakt voor zijn 
inburgeringsexamen. Wat zegt 
u?

Uw zoon is geslaagd voor zijn 
eindexamen. Wat zegt u?

Uw tante gaat een maand naar 
Amerika. Wat zegt u?

lingua-incognita.nl



37

Werkblad 3. 

Wat vraag ik ?

U bent de weg kwijt in Leiden. 
Hoe vraagt u de weg?

U kan uw sleutel niet vinden. 
Wat vraagt u aan uw man?

De computer doet het niet. Wat
vraagt u aan uw collega?

U weet niet hoe de stofzuiger 
werkt. Wat vraagt u?

U weet niet waar de auto staat. 
Wat vraagt u aan uw man?

De trein naar Almere is te laat. 
Wat vraagt u de conducteur?

Een man kijkt buiten in uw 
vuilnisbak. Wat vraagt u?

Uw dochter is pas om 24.00 uur 
thuis. Wat vraagt u?

U wilt dit jaar met uw man naar
Australië. Wat vraagt u hem?

De brommer van uw zoon is 
kapot. Wat vraagt u aan hem?

De melk is op. Wat vraagt u aan 
uw dochter?

U koopt een taart. 's Avonds is 
de taart op. Wat vraagt u?

Het geld in uw portemonnee is 
weg. Wat vraagt u aan uw kind?

U heeft geen tijd om te koken. 
Wat vraagt u aan uw man?
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Goede antwoorden Deel 2 

lingua-incognita.nl

1c 21a

2a 22c

3c 23c

4b 24b

5a 25c

6c 26a

7a 27a

8b 28c

9b 29a

10c 30c

11a 31c

12c 32a

13b 33a

14b 34b

15c 35b

16c 36b

17a 37b

18b 38a

19a 39c

20a 40b
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